
بسم اهللا و احلمد هللا و الّصالة و الّسالم على رسول اهللا , يا شيخ ما رأيك بصّحة الفتوى اّليت  السائل :

  ن عدوان صّدام ؟يقولون أنّه جيوز دخول القّوات املتعّددة اجلنسّيات حلماية الّسعوديّة م

حنن تكّلمنا يف هذه املسألة كثريا و عند أخينا هذا اّلذي هو أمامك اآلن أشرطة عديدة بعضها  الشيخ :

مطّول كثريا و بعضها خمتصر و بعضها متوّسط و لذلك فسوف ال أطيل يف اإلجابة على هذا الّسؤال ألنّه 

وجا ؟ حنن مسعنا مثل هذه الفتاوى و ما كدنا أن صار بالّنسبة إّيل ممجوجا لكثرة ترداده تفهم علّي ممج

نصّدق لبعدها عن الّنصوص الّشرعّية و القواعد العلمّية و لكّنه كأنّه تواترت األخبار لدينا بأّن هناك بعض 

الفضالء ّممن يفيت جبواز استجالب الكّفار إىل بالد اإلسالم و بدعوى أّن هذه دول صديقة فنحن نقول أّوال 

ولة مسلمة و خباّصة إذا كانت تعلن دائما و أبدا أّا حتكم بالكتاب و الّسّنة ال جيوز هلا أن ال جيوز لد

تستعني بأعداء دينها أّوال ّمث بأعداء املسلمني ثانيا ذلك ألّنين أتصّور شعبا كافرا بدين اهللا عّز و جّل لكن 

تصّور هذا فلو كان هذا الّشعب الكافر ممكن أن يكون مساملا للمسلمني غري معاديا هلم و ال حماربا هلم أ

بدين اهللا عّز و جّل مساملا للمسلمني ال جيوز يف دين اإلسالم اإلستعانة م ملقاتلة كّفار آخرين أو شعوبا  

كّفارا آخرين ملاذا ؟ ألّن الّنّيب صّلى اهللا عليه و سّلم يف غري ما حديث واحد أّن بعض األفراد تارة و بعض 

ّفار تارة أخرى أرادوا أن يقاتلوا من الّنّيب صّلى اهللا عليه و سّلم فلّما سأهلم أو سأل الفرد اجلماعات من الك

و يف نّص رواية  ( إنّا ال نستعين بالمشركين على المشركين )كان جوابه   ( هل أسلمت ؟ قال ال )منهم 

( إنّا لن نستعين لم وصل بنا كالمنا الّسابق إىل حديث مس ( إنّا لن نستعين بمشرك )اإلمام مسلم 
لن نستعني باملشرك أو مبشرك , هذا لن للّتأبيد أظّن الكالم الّسابق واضح و آخر مانتهى هو قوله  بمشرك )

( إنّا لن نستعين قلنا إّن الّنّيب صّلى اهللا عليه و سّلم قال ...ال شكّ  ( إنّا لن نستعين بمشرك )عليه الّسالم 
ني له غري معادين له فباألوىل و األحرى أنّه ال جيوز للمسلم أن يستعني حّىت اّلذين كانوا مسامل بمشرك )

مبشرك معاد له هذا باألوىل و أوىل من هذا األوىل أن ال يستعني املسلم باألعداء من الكّفار املشركني و ليس 

 تكن أقوى بعدّو واحد و أوىل من كّل هذا و هذا أنّه ال جيوز للمسلم أن يستعني بدولة معادية هي إن مل

دولة يف العامل كّله فهي من أقوى الّدول حبيث أّن الّدولة املسلمة إذا استعانت ذه الّدولة الكافرة و املعروف 

عداؤها الّشديد للمسلمني فحّلت بالد اإلسالم أنّه من املمكن أن ال خترج من بالد اإلسالم ألّا عدّوة 

رب على ذلك فإذا من اخلطأ الفاحش ما من اإلستعانة للمسلمني و لدين املسلمني كما دّلت الّتجا

باألمريكان يف هذا الّزمان القريب و خباّصة أّن يف اجليش األمريكي يهود معروفون بعدائهم الّشديد و مبشايعة 

األمريكان هلم و مناصرم إيّاهم ضّد املسلمني يف كّل بالد اإلسالم و خباّصة يف فلسطني و لذلك فكانت 

تعانة خمالفة للّشريعة من وجوه عديدة و خمالفة للّسياسة الّشرعّية بصورة عاّمة . لو كان هناك إذن هذه اإلس



ما باإلستعانة بالكّفار إذا كانوا مساملني لو كان هناك إذن مبثل هذه اإلستعانة فهذه اإلستعانة ال ميكن أن 

يكان و الربيطان . الربيطان هم اّلذين يسمح ا الّشارع احلكيم و لذلك قلت إذا كانت اإلستعانة باألمر 

هّيؤوا أرض فلسطني لليهود و األمريكان هم اّلذين وّطدوا هلم و أمّدوهم بأمواهلم و أسلحتهم مىت ميكن 

معىن هذا تعطيل هلذا  ( إنّا لن نستعين بمشرك )أو  ( إنّا ال نستعين بمشرك )حتقيق قوله عليه الّسالم 

عاّمة و من األمور اّليت حتّز يف الّنفس و جتعل املسلم حريانا يف بعض احلديث و ملصلحة املسلمني ب

الّسياسات اّليت تقع اليوم يف بالد اإلسالم . إّن الّدولة الّسعوديّة خافت من الّدولة البعثّية اّليت ميثّلها صّدام 

لنا حنن و إن كّنا بعيدين عن فما باهلا جلبت الّدولة الّسوريّة البعثّية إىل أرضها ؟ هذه أمور حقيقة ممّا جيع

الّسياسة و ممارستها و لكّننا نعلم يقينا أّن األمر ليس بيد املسلمني , األمر بيد األمريكان . األمريكان هم 

اّلذين فرضوا على الّدولة الّسعوديّة أن تفتح أبواا لألمريكان و الربيطان ولكّل من تريد أمريكا أن تتظاهر 

بأن تستعني بالّدول اإلسالمّية فهذه مصر و هذه سوريّة البعثّية فما الفرق بني هذا  أمام العامل اإلسالمي

البعث و هذا البعث ؟ ال فرق إسالمّيا لكن الفرق سياسّيا موجود هذا البعث أمريكا رضيت عنه و هذا 

األسف و هي من البعث أمريكا غضبت عليه فإذا على كّل الّدول اّليت تعترب أمريكا من الّدول الّصديقة مع 

أعدى أعداء املسلمني على كّل هذه الّدول اّليت متشي يف ركاب أمريكا أن ترضى مبا ترضى به أمريكا و أن 

تكره ما تكره أمريكا فأين اآليات اّليت كّنا نسمعها قبل حلول هذا البالء األكرب ال نسمعها من بالد أخرى 

فأّي توّل أكرب و أخطر من مثل هذا الّتوّيل  فإنّه منهم ))(( و من يتوّلهم منكم إّال من بالد الّسعوديّة 

اّلذي وقعت فيه الّدولة الّسعوديّة يف هذه األيّام القريبة و هذا هو املثال تلمسونه ملس اليد استعانت 

الّسعوديّة بأمريكا خوفا من البعث و اّلذي خافت منه أتت به أمريكا إىل عقر دار الّسعوديّة و قد قلت يف  

 من الكلمات و ما كنت أريد أن أطيل الكالم يف احلقيقة للّسبب اّلذي ذكرته يف مطلع هذا اجلواب كثري

أنّنا تكّلمنا كثريا و كثريا جّدا حول هذه املصيبة الكربى فقد قلت ما اّلذي حيول بني األمريكان و فيهم 

ملدينة إن مل نقل املدينة أماكن بين جنود من اليهود أن حيتّلوا بالدهم القدمية خيرب و أن حيتّلوا ضواحي ا

الّنضري و بين قريضة و أمر طبيعي جّدا أن حيّنوا إليها  و هم بعيدين عن فلسطني فما باهلم و قد احتّلوها و 

ما باهلم و قد احتّلوا تلك البالد ليس بقّوم و ال بسالحهم و إّمنا بالّسياسة املنحرفة عن احلكمة و عن 

فما اّلذي حيول بني اليهود املتحّمسني أن حيتّلوا خيرب و أن حيتّلوا املدينة ؟ فهل  الّشريعة يف آن واحد

باستطاعة الّدولة الّسعوديّة أن ترّد كيد هؤالء و مكر هؤالء إذا ما أرادوا أن حيتّلوا بالدهم القدمية و الّسعوديّة 

مريكا برضاها فما الفرق أن حتتّل خافت من العراق و العراق ليست بأقوى من أمريكا فإذا رضيت باحتالل أ

هذه البالد العراق فهؤالء بعث و هؤالء بعث و هؤالء يهود و لذلك فهذه ورطة كبرية جّدا و أنا أعتقد أّن 

املشكلة األساسّية يف هذه العّلة اّليت ال عالج هلا إّال أن يشاء اهللا تبارك و تعاىل بقدرته و حكمته . أنا 



ؤالء الكّفار  األعداء و من متام املصيبة أن نسّمي األعداء أصدقاء مىت كان هؤالء أعتقد أّن هذا اإلدخال هل

(( و أصدقاء للمسلمني ؟ هذه من متام املصيبة القصد من هذا اإلدخال مل يكن بناء على قوله تعاىل 
الّسعوديّة أنا أعتقد أّن يف بالد  (( و أمرهم شورى بينهم ))و ال على قوله تعاىل  شاورهم في األمر ))

علماء أفاضل قد ال جند مثلهم يف بالد أخرى إّال نادرا لو أخذ رأيهم قبل أن تقع الواقعة و درسوا ما 

سيرتّتب من مفاسد داخلّية غري املفاسد اخلارجّية اّليت تلحق بالّدول اإلسالمّية كّلها لو استشريوا و تأّملوا يف 

بوجه من الوجوه و لكن الّديكتاتوريّة بالّتعبري العصري و الّتعبري ماسينتج من املفاسد ملا أذنوا ذا اإلدخال 

العريب اإلستبداد يف احلكم مع الّتسّرت بالّشرع بكلمات معسوالت الكتاب و الّسّنة , الكتاب و الّسّنة و مل 

مة و هذا أمر يبق عندنا كتاب و سّنة إّال الّصالة و الّصيام و تالوة القرآن و إذاعة القرآن يف مناسبات منظّ 

(( يا أيّها اّلذين آمنوا لم تقولون ما ال تفعلون كبر مقتا عند اهللا أن تقولوا ما ال طّيب بال شّك و لكن 
ما دام نريد أن حنكم بالكتاب و الّسّنة فمن الكتاب و الّسّنة أن نستشري أهل العلم . هل يوجد  تفعلون ))

قول إّن أهل العلم أخذ رأيهم قبل أن يستجلب هؤالء هناك ناس يف تلك البالد نفسها من يستطيع أن ي

الكّفار إىل بالد اإلسالم ما أظّن هذا و لكن بعد أن وقعت الواقعة و بدأ العامل اإلسالمي يثور على هذه 

املصيبة صدرت األوامر ألهل العلم بأن تصدروا فتاواكم بتأييد هذا الواقع تلّكأ بعضهم يف أّول األمر فيما 

اهللا أعلم ّمث وجدوا أنفسهم مضطّرين إىل إصدار الفتاوى حتت عنوان الّضرورات تبيح احملظورات .  يبدو لنا و

أنا أقول هذا قلب للحقائق الّشرعّية لو أّن األمريكان و هي أكرب دولة يف العامل أو من أكرب الّدول هامجت 

ى احلسنيني إّما الّنصر و إّما الّشهادة يف الّسعوديّة . ماذا تفعل ؟ عليها أن تقاتل و أن جتاهد و أن تنال إحد

سبيل اهللا لكن مل يبق هناك يف العامل اإلسالمي بعاّمة و يف الّسعوديّة خباّصة شيء امسه اجلهاد إّال لفظا . و 

فلو أرادوا اجلهاد حّقا كانوا يستعّدون له  (( و لو أرادوا الخروج ألعّدوا له عّدته ))إّال كيف تقول اآلية 

ه اإلستعدادات الّضخمة اّليت يسّموا اقتصاديّة و اجتماعّية و يتفاخرون ا أّا أصبحت من بني قبل هذ

األمم بارزة يف هذه الّناحية فأين اإلستعداد للجهاد يف سبيل اهللا ؟ فلّما خافت من مواجهة العراق هلا كما 

لكافر هل هذا عذر ؟ اهللا أكرب و هامجت الكويت ما تستطيع أن جتاهد إذا تستطيع أن تستعني بالعدّو ا

لعّل بعض املشائخ على األقّل هناك بدؤوا يفيؤون إىل أنفسهم و يعرفون أّم كانوا مشايعني للحاكم اّلذي 

حنن ما ندري هذا احلاكم أو هذه  ( أال شققت على قلبه )توّرط هذه الورطة و حنن كما قال عليه الّسالم 

ا استعانت بعّدو دينها هل أرادت أيضا الكيد لإلسالم و املسلمني أم كان احلكومة ماذا كان يف قلبها حينم

(( و شاورهم في هذا رأيا فّجا غري ناضج و أمر طبيعي أن يكون كذلك ما دام أّا ال تطّبق القرآن الكرمي 
ا ما أعتقد أّن أما و قد وقعت الواقعة فلننظر اآلن ما اّلذي تستطيع أن تفعله الّدولة الّسعوديّة أن األمر ))



أمحق احلمقى يتصّور أّن الّسعوديّة ّرد أن تقول لألمريكان و فيهم اليهود باأللوف املؤّلفة و الربيطان و فيهم 

اليهود و هم أصحاب وعد بلفور ما يوجد مهما كان أمحقا يقول و يعتقد أّن الّسعوديّة جمّرد ما تأمر 

أّم سيقولون لبّيك هذا مع األسف شيء يبكي بدل الّدمع الّدّم  األمريكان و الربيطان بالّرجوع إىل بالدهم

فنسأل اهللا عّز و جّل أن جيعل هلذه األّمة خمرجا و فرجا ممّا  (( ليس لها من دون اهللا كاشفة ))لذلك نقول 

  أملّ ا هذا ما حيضرين .

ن األماكن اّليت ال جيوز للكّفار مسعنا يا شيخ أّن جورج بوش يريد الّنزول جبّدة هل تعترب جّدة م السائل :

  دخوهلا .

أي نعم . ال جيوز للكّفار أن يدخلوها و خباّصة إذا كان أكفر الكّفار  و الكّفار كّلهم حتت يده و  الشيخ :

  أمره .

  ز ...احلليب : بوش نزل و رجع 

  و رجع و عّيد هناك ؟ الشيخ :

   القّوات .احلليب : طبعا عّيد قضى يوما نصفه يف جّدة و نصفه بني

اهللا املستعان لقد رأينا يعين لو مل يكن إّال هذا املنرب لكفى ذّال رأينا راية ال إله إّال اهللا جبانبها  الشيخ :

  الّصليب , مىت كان هذا ؟!

تطوّع عمل دورات تطّوعّية فما حكم  ...اآلن يا شيخ جيري يف الّسعوديّة تدريب على األسلحة  السائل :

  الّتطوّع بذلك ؟

هو الّتطوّع أيضا من األمساء الّدخيلة يف اإلسالم ألّا تعين أّن اإلستعداد غري واجب و ربّنا يقول  الشيخ :

مبعىن املفروض حينما يكون هناك شعب مسلم حمكوم من دولة  (( و أعّدوا لهم ما استطعتم من قّوة ))

يقا كامال ليس من جانب دون جانب فمن مسلمة حتكم مبا أنزل اهللا حّقا فهي تطّبق أحكام شريعة اهللا تطب

و خباّصة إذا كانت الّدولة قد  (( و أعّدوا لهم ما استطعتم ))هذه األحكام ما ذكرته آنفا من قوله تعاىل 

امّنت اهللا تبارك و تعاىل عليها باألموال الطّائلة اّليت ال تعرف كيف تتصّرف فيها لكثرا فهذه أوىل و أوىل من 

ن جتعل شعبها كّل فرد مستطيع أن يكون مهّيئا للجهاد يف سبيل اهللا حّىت إذا ما و قعت أّي دولة أخرى أ

الواقعة كما وقع اآلن يكونون أفراد هذا الّشعب مهّيؤون للموت و اجلهاد يف سبيل اهللا تبارك و تعاىل فاآلن  

ئرة الّتجنيد حبيث يصبح كثري من الّدول مع األسف الّشديد تقنع بتجهيز جيش رمسي للّدولة و ال توّسع دا

الّشعب كّله جندا يستطيع أن يقاتل يف سبيل اهللا و هذه بال شّك سياسة أيضا أجنبّية قّلد فيها املسلمون 

الكّفار فجعلوا اخلدمة العسكريّة قسمني اجباري و اختياري و هو اّلذي يسّمونه بالّتطوّع حينما تقع مثل 

ّكام بأّم يريدون مترين الّشعب على القتال و يفتحون باب الّتطوّع هذه املشكلة يف أّي بلد كان يتظاهر احل



فإذا ما زاد الّسبب املوجب لفرض مثل هذا الّتطوّع أصبح اسم الّتطوّع نسيا منسّيا بعد هذه الّتوطئة أريد أن 

ال أقول أقول هذه فرصة جيب على الّشباب املسلم أن يغتنمها و أن يهتبلها يف سبيل اإلستعداد للجهاد و 

للقتال ألّن الّدول القائمة اآلن يف البالد اإلسالمّية ليس من سياستها ألّا سياسة غري شرعّية أن يكون 

الّشعب يستطيع القتال ألّم خيشون من الّشعب فإذا ما تظاهرت دولة ما بدعوة الّشعب إىل الّتطوّع كما 

لكن بشرط واحد و هو أن ال يرتّتب من وراء هذا يقولون فعلى الّشعب أن يركض ركضا إىل هذا الّتمّرن و 

الّتطوّع خمالفة شرعّية ففي بعض الّدول اّليت ال تّم مثال بالّصالة و خباّصة إذا كان قّوادها و رؤساء اجليش 

غري مصّلني إذا حان وقت الّصالة ال يسمحون للمتطّوعني أن يصّلوا و يقيموا الّصالة يف وقتها مع اجلماعة 

ذا الّتطوّع خيالف ذاك الفرض فإذا ترّتب من وراء القيام بتطوّع إضاعة فرض نضّيع الّتطوّع يف سبيل حينئذ ه

احملافظة على الفرض و هذا مثال و األمثلة قد تكثر فقد يكون هناك مثال اختالط بني الّنساء و الّرجال يف 

ا باسم إيش ؟ الّتطوّع . فإذا هذا الّتطوّع بعض الّدول بني الفتيان و الفتيات بني الّشبّان و الّشابّات و هكذ

  فرصة تسنح للمسلمني فعليهم أن يغتنموها لكن بشرط أن يراعوا األحكام الّشرعّية األخرى .

  مسعنا يا شيخ أّن القّوات األمريكّية كانت مّتجهة إىل اخلليج قبل دخول العراق فما صّحة ذلك ؟ السائل :

ملتعّرقني لتربير ما فعلته العراق و قد يكون األمر كذلك و قد ال يكون هذه أخبار تشاع من بعض ا الشيخ :

و حنن ما نستطيع أن نثبت خربا خاّصة يف زمن كهذا زمن حرب و ضرب و إذا كان الّرسول عليه الّسالم 

فالكّفار اّلذين ال حيّرمون و ال حيّللون كما قال تعاىل  ( الحرب خدعة )اّلذي حّرم الكذب مع ذلك قال 

(( قاتلوا اّلذين ال يؤمنون باهللا و ال باليوم اآلخر و ال يحّرمون ما حّرم اهللا و رسوله و ال يدينون دين 
فإذا كان الّشرع احلكيم اّلذي  الحّق من اّلذين أوتوا الكتاب حّتى يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون ))

فمن باب أوىل أّن هؤالء الكّفار  خدعة )( الحرب ال حيّرم شيئا إّال حلكمة و ال يبيح إّال حلكمة قال 

يكذبون دون أن يكون هناك حرب يف سبيل ما يسّمى حبرب األعصاب أو اإلعالم أو ما شابه ذلك فلو 

فرضنا أّن هذا اخلرب كان صحيحا أراد األمريكان أن حيتّلوا الكويت فهل من اإلسالم أن حيتّل الكويت شعب 

م ألّن الكافر يريد أن حيتّل هذا البلد اإلسالمي أم الواجب أن يقف يف مسلم و دولة مسلمة تتظاهر باإلسال

واضح ؟ يعين لو كان حّقا األمريكان يريدون أن حيتّلوا الكويت فواجب العراق  ...وجه اّلذي يريد اإلعتداء 

  تها .واجب كّل الّدول أن حيولوا مبا عندهم من سالح و قّوة لكن احلقيقة هذه األخبار اهللا أعلم بصحّ 

ما رأيك يا شيخ بوضع سفارة لروسيا يف الّسعوديّة و وضع سفارة للّسعوديّة يف روسيا بعد أن مل  السائل :

  تكن هناك عالقات لكن اآلن صارت موجودة ؟ 

أنا يف احلقيقة إذا سألتين و أنا جميبك ال فرق عندي يف وضع سفارة متبادلة من الطّرفني كما جاء  الشيخ :

الّدولة الّروسّية و الّدولة األمريكّية ال يوجد فرق حّىت يف عهد الّشيوعّية اّليت قضي عليها ال يف سؤالك بني 



يوجد فرق ألّن الكفر مّلة واحدة لكن الّسياسة ختتلف بال شّك هو على قاعدة حنانيك بعض الّشّر أهون 

ا أعلنت روسيا انفصاهلا عن الّشيوعّية فكأّن الّسعوديّة
ّ
يعين وجدت متنّفسا فأرادت أن  من بعض فاآلن مل

تعامل الّسوفيات كما تعامل األمريكان و الربيطان فأنا ليس مهّما عندي تبادل الّسفارات , املهّم عندي 

حتكيم الّشريعة فاآلن عندنا يف البالد اإلسالمّية سفارات من دول عربّية كّلها صور و أصنام هذا ليس من 

  ضوعة يف بالد الكفر أو يف بالد اإلسالم هذه خمالفة لإلسالم .اإلسالم فسواء كانت هذه الّصور مو 

شيخ إذا ما حصل قتال بني القّوات املتعّددة اجلنسّيات يف اخلليج و العراق فما حكم القتال حتت  السائل :

  راية صّدام حسني أو حتت الرّاية األخرى ؟

ت الّدول اإلسالمّية أن خترج العراق من الكويت حنن تكّلمنا عن هذه املسألة مرارا و تكرارا إذا أراد الشيخ :

جاز هلا ذلك , إذا أرادت الّدول اإلسالمّية أن خترج املعتدي الباغي العراق من الكويت جيوز هلا ذلك و 

لكن ال جيوز هلا أن تقاتل العراق يف بالد العراق ألّا حينذاك تكون مثلها يف اإلعتداء فأقول إذا الّدول 

ّمعت إلخراج العراق من الكويت هذا من باب رّد البغي لكن ال جيوز هلا أن حتتّل العراق كما اإلسالمّية جت

يريد األمريكان بالّتايل ال جيوز أن يقاتلوا مع األمريكان يعين األمريكان ال حتكم بشريعة اإلسالم فسوف ال 

  تقف مع املسلمني عند أحكام اإلسالم ذا ينتهي اجلواب عن سؤالك .

 : هناك حديث استدّل به بعض أهل العلم يف املسألة املبحوثة و هو ما ذكروه أّن رسول اهللا صّلى اهللا احلليب

  ) ...( إّنكم تصالحون الّروم صلحاً آمنا عليه و سّلم قال 

  نعم . ...اصرب عندك  الشيخ :

روه عن الّنّيب عليه احلليب : استدّل بعض أهل العلم يف هذه املسألة اّليت حنن يف صدد حبثها حبديث ذك

( إنكم تصالحون الروم صلحًا آمنا وتغزون أنتم وهم عدّوًا من ورائكم الّصالة و الّسالم و هو قوله 
أخرجه اإلمام أمحد وأبو داود بإسناد صحيح . فما هو مدى صّحة قوهلم و ما هو  فتنصرون وتغنمون )

  املعىن الّصحيح هلذا احلديث ؟

الل ذا احلديث على ما كنّا فيه آنفا من اإلستنكار الّشديد لإلستعانة بالكّفار ليس أّوال إّن اإلستد الشيخ :

هلذا احلديث عالقة ذا املوضوع إطالقا ألّن مصاحلة املسلمني لبعض الكافرين شيء و اإلستعانة بالكافرين 

عين أّن املسلمني طلبوا العون شيء آخر هذا أّوال فإذا قاتل الكّفار مع املسلمني عدّوا مشرتكا بينهم فهذا ال ي

منهم و إّمنا هذا وقع بسبب الّصلح القائم بني املسلمني و بني أولئك الكافرين , هذا اّلذي أن أقوله أّوال . و 

اجلواب باختصار املصاحلة مع الكّفار ّمث اشرتاك الكّفار مع املسلمني يف قتال عدّو مشرتك شيء و طلب 

أن يقاتلوا عدّوا آخر هذا شيء آخر , هذا أّوال . ثانيا هذا احلديث اّلذي تلوته املسلمني من عدّوهم الكّفار 

آنفا طرف من حديث و احلديث له تتّمة و هو يف الواقع إذا نظرنا إىل تتّمة احلديث ينقلب احلديث حّجة 



صاحلة املسلمني عليهم و خيرج عن كونه حّجة هلم خروجا أكمل من البيان الّسابق ألنّنا قلنا ال تالزم بني م

لبعض الكافرين و بني اشرتاك هؤالء الكّفار مع املسلمني يف قتال عدّوهم املشرتك أّما هذا اّلذي ستسمعون 

متام احلديث فهو يؤّكد بأّن احلديث حّجة لعدم شرعّية اإلستعانة مع أّن احلديث ليس فيه اإلستعانة لكن 

ّفار و هم ليسوا أعداء للمسلمني بل هم صلح معهم يدّل على سوء عاقبة اشرتاك املسلمني مع بعض الك

مع ذلك العاقبة سوف تكون لغري صاحل املسلمني و اآلن نستخرج احلديث من سنن أيب داود بالّلفظ الّتام و 

( ستصالحون الّروم صلحًا آمنا فتغزون أنتم وهم عدوًا هو يف مسند اإلمام األمحد أيضا بالّسند الّصحيح 
ن و تغنمون و تسلمون ثّم ترجعون سالمين غانمين منصورين حّتى إذا نزلوا بمرج من ورائكم فتنصرو 

ذي تلول فيرفع رجل من أهل الّنصرانّية الّصليب فيقول غلب الّصليب فيغضب رجل من المسلمين 
كيف جيوز اإلستدالل ذا احلديث على جتويز ما فعلته   فيدّقه فعند ذلك تغدر الّروم و تجتمع للملحمة )

فهل هناك صلح اآلن بني  ( ستصالحون الّروم )ّسعوديّة اآلن ؟! هذا احلديث أّوال خيرب عن أمر غييب ال

املسلمني و بني األمريكان ؟ أين الّصلح و أنا مسعت و لعّلكم يوجد من بينكم من يشاركين يف الّسماع أّن 

لسطني أي املساومة قال املساومة يف هذا بوش اخلبيث هذا قال يف معىن كالمه ال جيوز اآلن استغالل قضّية ف

  قضّية فلسطني يف سبيل حّل املشكلة القائمة مسعتم هذا أم ال ؟

  احلليب : ال جيوز الّربط بني القضايا .

لو هناك صلح بني املسلمني و بني الكّفار الزم يكون الّصلح لصاحل املسلمني و ليس إبقاء القدمي  الشيخ :

هذه العالقة هذه مسألة ثانية مع أّن مسألة فلسطني هي مسألة إسالمّية أّما  على قدمه بل و الّتصريح بأنّ 

هذه هنا مسألة صليبّية حمضة . األمريكان راح تنتصر للكويت ؟ للّسعودّيني ؟ كّذابني و إّمنا أنا أصاحلهم . 

اك عبارة شامّية اآلن ال يوجد مصاحل مع الّروم , اآلن هن ( ستصالحون الّروم )فالّشاهد من احلديث يقول 

مصاحل متبادلة الّسعوديّة تريد أن حتافظ على أمواهلا , على أراضيها , على برتوهلا  " حّكّلي حلكّلك "تقول 

و كمان األمريكان تريد أيضا أن حتافظ على هذه املصاحل األمريكّية يف البالد الّسعوديّة بعاّمة و برتوهلا خباّصة 

و بني الّروم هذا أّوال . فاحلديث ليس له عالقة بالواقع إطالقا . ثانيا قلنا  فإذا ليس هناك صلح بني املسلمني

آنفا بأنّه املصاحلة و القتال لعدّو مشرتك شيء و طلب اإلستعانة من الكّفار شيء آخر و تذّكروا الّتفصيل 

كنت ذكرت أّن   الّسابق اإلستعانة بأكرب دولة على وجه األرض , كنت ذكرت لعّله إخواننا يذكرون هذا أنا

بعض العلماء اّلذين ذهبوا إىل جواز اإلستعانة بالكّفار و هذا مع األسف موجود يف املذهب احلنبلي اّلذي 

حيكم به الّسعوديّون إّال ما ندر لكن احلمد هللا هذا املذهب كان يقظا وضع قيدا و شرطا لو أّن احلكومة 

احشة الكربى ماذا قال املذهب احلنبلي و الّشافعي قالوا الّسعوديّة التزمته ما وقعت يف هذه اخلطيئة و الف



جيوز اإلستعانة بالكّفار لقتال الكّفار املشركني بشرط أن يكون املسلمون هلم الغلبة على املستعان م . أعوذ 

ملاذا مل  يف بالد اإلسالم كفره , ...باهللا أين حنن و أين هذا الّشرط ؟ الغلبة للكّفار و الّدليل هذا الكافر راح 

تقل الّسعوديّة هذا ال جيوز يف ديننا ؟ ملاذا رفع الّصليب الربيطاين جبانب الرّاية الّسعوديّة ال إله إّال اهللا ألنّه ال 

يوجد غلبة للمسلمني على الكّفار . خالصة : فهذا احلديث فيه نبأ عظيم جّدا أنّه عاقبة اإلشرتاك مع 

ك مع الكّفار يف قتال عدّو مشرتك هذا يكون مدعاة لفتنة و هذا سيقع الكّفار ليس اإلستعانة م , اإلشرتا

. يقول الّنصراين الّصليب هو اّلذي غلب املسلم تأخذه الغرية اإلسالمّية فيقتله فيثأر الكّفار لقتيلهم و تقع 

إذا املسلمني  املعركة بني املسلمني و بني الّروم اّلذين كانوا عن قريب صلحا مع املسلمني . ّمث من املعلوم

ادنوا مع الكّفار أو تصاحلوا معهم ال مانع من هذا لكن جيب أن يكونوا أيقاظا يكونوا نبهاء , ما يغدروا 

م فاإلستعانة اّليت قال ا بعض املذاهب اشرتطوا فيها أن تكون الغلبة للمستعني ال للمستعان م و لذلك 

املذاهب و ليس فقط ضّد املذاهب األربعة بل األربعني و  فاّلذي وقع اآلن ليس ضّد الّسّنة فقط و ضدّ 

األربعمائة ألنّه ال إنسان يقّر هذا الوضع اّلذي ال ميكن وصفه إّال من إنسان أويت لسانا . فالّشاهد إذا 

ن خالصة اجلواب عن احلديث أّوال ليس له عالقة باإلستعانة ثانيا إّمنا وقع القتال مع الّنصارى أو الّروم اّلذي

هم نصارى لقتال عدّو مشرتك للمسلمني و للّروم اّلذين صاحلهم املسلمون مع ذلك ماذا كانت العاقبة ؟  

كانت العاقبة أن غدر الكّفار باملسلمني و وقعت امللحمة و معىن امللحمة يعين احلرب الّضخمة العظيمة 

ا يدّل على أّن اجلماعة ال يوجد جّدا فإذا أنا أشعر بأّن حشر هذا احلديث يف موضوع الّساعة هو يعين ممّ 

عندهم دليل واضح يسّوغون هذا الواقع املؤمل فيلجؤون إىل مثل هذه اإلستدالالت الواهية اّليت ليس هلا صلة 

  مطلقا باحلادث .

يا شيخ مسعت قبل مّدة من أحد الّشباب أّنك أفتيت و ال أعلم صّحة هذا اخلرب بعدم جواز  السائل :

يعين ال جيوز حماربة أمريكا يف األراضي الّسعوديّة فما صّحة  ...ا حّىت و إن كان يف أّي القتال ضّد أمريك

  هذه الفتوى ؟

  يف األراضي الّسعوديّة ؟ الشيخ :

  نعم . السائل :

  من اّلذي يريد أن حيارب األمريكان يف األراضي الّسعوديّة ؟ الشيخ :

  إذا نشبت حرب بني العراق . السائل :

  تقول يف األراضي الّسعوديّة حماربة األمريكان ؟ أنت الشيخ :

  نعم . السائل :

  أي شلون بّدو يصري حماربة األمريكان . الشيخ :



  اآلن يوجد قّوات أمريكّية يف أرض اجلزيرة السائل :

  افهم سؤايل , أنت عارف سؤالك ؟ الشيخ :

  نعم . السائل :

  بالّلفظ؟ ما هو سؤالك ؟ ما هو ؟ ميكن أنا غلط بالفهم أو غلطت أنت الشيخ :

  حنن نعرف أنّه يوجد قّوات أمريكّية داخل اجلزيرة العربّية , فال جيوز مقاتلة هذه القّوات . السائل :

  من اّلذي يريد أن يقاتل هذه القّوات ؟ الشيخ :

  العراق . السائل :

  العراق ستهجم على الّسعوديّة و تقاتل األمريكان ؟ الشيخ :

  ال . السائل :

  فإذا ؟ شيخ :ال

  األمريكان هم اّلذين يهجمون على العراق . السائل :

اآلن تغّري سؤالك اهللا يهديك , أنت تقول مقاتلة األمريكان يف الّسعوديّة و لذلك أنا أسألك من  الشيخ :

هامجوا اّلذي يريد أن يقاتل األمريكان يف الّسعوديّة ؟ بينما أخريا ظهر من كالمك أّن األمريكان إذا بّدهم ي

  العراق أليس هكذا أنت تقول ؟

  نعم . السائل :

  اثبت على شيء حّىت نعرف كيف جنيبك  الشيخ :

  هذا األخري . السائل :

  أنّه أنا قلت ال جيوز مقاتلة األمريكان إذا هامجوا العراق ؟ الشيخ :

  نعم . السائل :

 تكونوا خيالّيني . هؤالء األمريكان كذب و زور . حنن نقول اّلذين يريدون مقاتلة األمريكان ال  الشيخ :

  عندكم هنا . عرفت أين األمريكان ؟ هنا .

  سائل آخر : سّتني كيلو .

سّتني أو سبعني كيلو . من اّلذي يريد أن يقاتل األمريكان ؟ هذه كّلها أفكار خيالّية نظريّة الغرض  الشيخ :

أنّه قيل أنّه إذا العراق ما احتّل الكويت   منها الوصول إىل شيء من باب اإلشاعات اّليت سأل عنها األخ

كان األمريكان بّدهم حيتّلوه . بّدنا حنن نعاجل األمور الواقعة , من اّلذي يريد أن يقاتل األمريكان ؟ قل يل 

  أنت سواء كان الّصورة األوىل أو األخرى من ؟

  العراق . السائل :



  أنت متصّور أّن العراق يهاجم العراق يف الّسعوديّة؟العراق , ملاذا يريد أن يقاتل األمريكان ؟  الشيخ :

  كّال .  السائل :

  إذا ؟ شلون بّدو يقاتل ؟ الشيخ :

  رّمبا يعتد األمريكان نفسهم على العراق . السائل :

  رّمبا يعتدون . الشيخ :

  . ...العراق بّدها تدافع عن نفسها  السائل :

ا األمريكان هامجت العراق ؟ و العراق فيها مسلمني  مجيل جّدا . اآلن نقول لك شو رأيك إذ الشيخ :

  كثريين هل جيوز هلؤالء العراقّيني أن يقاتلوا األمريكان و قد غزاهم األمريكان يف عقر دارهم ؟ جيوز أم ال ؟

  جيوز أن يدافعوا عن أراضيهم نعم . السائل :

أّوال و شو حتّرر من هذه  و أنا أقول معك هكذا . أين صار سؤالك اآلن ؟ شو صار سؤالك الشيخ :

  املناقشة ؟

  . ...سائل آخر : نفس الّشعب الّسعودي يا شيخ 

  حلظة شويّة نفهم منه و بعدين نرتك الّدور لغريه . الشيخ :

  . ...أنا الّسؤال أّين مسعت أحد الّشباب  السائل :

  ت ؟ال حتكي ماذا مسعت , ما آفة األخبار إالّ رّواا . اآلن ماذا مسع الشيخ :

  مسعت أّن هذا باطل . السائل :

  مسعت أنّه بيجوز مقاتلة األمريكان أم ال؟ الشيخ :

من كالمك أنت اآلن . ال جيوز إّال يف حالة أّن األمريكان هم اعتدوا على العراق فالعراقّيني بّدهم  السائل :

  يدافعوا عن أنفسهم .

م شرعي و عندنا قضّية تتعّلق باإلمكان و اهللا يهديك . يا أخي يوجد عندنا قضّية فيها حك الشيخ :

اإلستطاعة . فاألمريكان اآلن يف البالد الّسعوديّة من يستطيع أن يقاتل األمريكان و هم يف البالد الّسعوديّة 

  من ؟

  ال أحد . السائل :

  هذا اّلذي تسأل عنه أنت جيوز أو ال جيوز؟ الشيخ :

  نعم . السائل :

  إذا ؟ تسأل عن شيء ال ميكن الشيخ :

  أنا مسعت هيك أنا أريد أن أحتّقق من هذه الفتوى . السائل :



معليش يا أخي أنا ال ألومك , بس األسئلة جيب أن تكون واقعّية و بالّتايل يكون اجلواب واقعي  الشيخ :

ة ؟ فإذا كنت تسمع مّين استنكار و استفهام استنكاري من اّلذي سيقاتل األمريكان و هم يف البالد الّسعوديّ 

  ميكن ؟ قلت ال . طّيب شيء ال ميكن هل يرتّتب عليه حكم شرعي ؟

  ال . السائل :

فأنا أقول لك الّسؤال هذا غري وارد . و هذا انتهينا منه ألّنك أنت رجعت أخريا تقول األمريكان  الشيخ :

  إذا هامجوا العراق , هذا ممكن . و شو مسعت اجلواب ؟

  أنّه جيوز . السائل :

  ذا اّلذي مسعته اتركه يتبّخر من ذهنك و رّيح ّخمك منه . الّلهّم اعصمنا من اخلطأ و الّسهو.فإ الشيخ :

  . ...يا شيخ ما هو دورنا الّشباب اآلن  السائل :

  ما إيش ؟ الشيخ :

  دور الّشباب الّسعودي اآلن يف هذه األوضاع ؟ السائل :

على كتاب اهللا و على حديث رسول اهللا صّلى اهللا عليه اهللا يكون بعوم . دورهم أنّه يربّوا أنفسهم  الشيخ :

و سّلم و أن يّدخروا قّوم سواء ما كان من القّوة الّروحّية املعنويّة أو القّوة املاّديّة ليوم يأذن اهللا عّز و جّل 

يالت لتقوم الّدولة اإلسالمّية حّقا و يفيء املسلمون بشعوم املختلفة إىل ضرورة اخلالص من هذه الّدو 

الكثرية اّليت فّرقت مشل املسلمني و ضّعفت شوكتهم . اليوم سبحان اهللا خطرت ببايل خاطرة بالّنسبة للحزبّية 

العمياء املتسّلطة على الّشعوب اإلسالمّية يف كّل بالد اإلسالم ما خطر يف بايل اخلاطرة أنا كنت أفهم و ال 

ؤّدي إىل الّتفرقة و إاك قّوة املسلمني . سبحان اهللا اليوم أزال أّن الّتحّزب يف اإلسالم منهّي عنه و أنّه ي

خطر يف بايل كتفصيل جلانب من هذه اجلوانب و هي أّن من طبيعة كّل حزب أنّه يريد أن يظهر يف اال 

ا كان أّي حزب هو ميّثل جانب من األّمة اإلسالمّية ال شّك أّن هذا احلزب 
ّ
اّلذي يعمل فيه لوحده و مل

يه نقص كبري جّدا يف كّل الّنواحي سواء قلنا الّنواحي العلمّية أو اإلجتماعّية أو الّسياسّية أو سيكون ف

اإلقتصاديّة سيكون هناك نقص كبري ملاذا ؟ ألّن هذا احلزب ال ميّثل األّمة بل مع األسف اآلن األّمة 

اّلذي فيه هذا احلزب و إذا كان  اإلسالمّية مبعثرة يف هذا العامل و لذلك فأنا أقول سوف ال ميّثل الّشعب

األمر كذلك فحينئذ هذا احلزب سيعمل يف حدود الّنقص اّلذي جيده بسبب حرمانه املدد من بقّية الّشعب 

  يف كّل تلك الّنواحي و حينئذ سيقع يف خالف الّشريعة ما أدري واضح املثال هذا ؟

  نعم . السائل :

ا كنت يف الّشاّم كان و أنا أفّكر ألنّنا كنّا نتحّدث أ الشيخ :
ّ
نا و صهري يف بعض األحزاب اإلسالمّية مل

يرتّدد على املكتبة الظّاهريّة أفراد من حزب الّتحرير كّنا تارة نلتقي يف الّصالة كنت أقيمها هناك يف املكتبة 



  . ...أؤّذن و أقيم الّصالة مجاعة فتجري بعض البحوث 


